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هذا البحث ممول جزئًيا من مجلس أبحاث العلوم االجتماعّية واإلنسانّية في كندا.

ــر أدوات البحــث، ودينــا  ــًدا ســميرة شــاتيال، علــى دعمهــا تطوي ــة )CLS(، وتحدي شــكر خــاص لفريــق مركــز الدراســات اللبنانّي
بطشــون والدكتــورة عــروب العابــد علــى آرائهمــا القيمــة، ونــادر أحمــد علــى دعمــه بإضافــة البيانــات النوعّيــة، ومحمــد حّمــود 

علــى إجرائــه تحليــل البيانــات الكميــة.
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النتائج الرئيسة

األساســّية  البنيــة  عــن  كوفيــد-19  جائحــة  تكشــف 
ــة لبنــان  ــة فــي البلــدان الثالث الهّشــة للنظــم التعليمّي
واألردن وفلســطين. تقلصــت قــدرة الوصــول للتعليــم ذا 
الجــودة لجميــع الطــالب والطالبــات و خاصــة األطفــال مــن 

ــا.   ــر تهميش ــات األكث ــات والمجتمع الفئ

اّتفــق المعلمــون و المعلمــات و الطــالب و الطالبــات واألهالــي 
علــى تدهــور نوعيــة التعليــم والتعّلــم المقــدم عــن بعــد  
خــالل فتــرة الحجــر الصحــي. إذ لــم تســفر برامــج التعّلــم 
عــن ُبعــد عــن تأثيــر إيجابــي وخاصــة فــي مــا يتعّلــق بجــودة 
التعليــم الــذي يتلقــاه الطــالب والطالبــات. واختلفــت نوعيــة 
ــد. فقــد اشــار  ــوع المدرســه والقطــاع والبل التعليــم حســب ن
يليهــم  الخاّصــة،  المــدارس  طــالب/ات  مــن  األكبــر  الجــزء 
جــودة  أن  إلــى  األونــروا  بمــدارس  الملتحقــون  الطــالب/ات 
التعليــم خــالل الجائحــة كانــت جّيــدة إلــى جّيــدة جــًدا. بينمــا 
عّبــر طــالب/ات المــدارس الحكومية/الرســمية وغيــر النظاميــة 

ــر. ــى بكثي ــا أدن ــتويات رض ــن مس ع

االستعدادّية واألداء حسب البلد

تبّيــن أّن األردن هــو البلــد األكثــر اســتعداًدا للتعّلــم عــن ُبعــد 
نظــًرا لتوافــر منّصــة إلكترونّيــة قائمــة مســبًقا، أعّدتهــا وزارة 
التعليــم قبــل جائحــة كوفيــد-19. وقــد تمّكنــت األونــروا، التــي 
ســبق وان وضعــت خطــة للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ، مــن 
التعامــل أيًضــا مــع األزمــة بشــكل أفضــل. أّمــا فــي لبنــان، 
فكانــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي )MEHE( هــي األقــّل 
اســتعداًدا وافتقــاًرا إلــى أي منّصــة أو أداة قــد تســاعد فــي 
توفيــر تعليــم وتعّلــم ذي جــودة. وقــد لجــأت وزارة التربيــة 
والتعليــم اللبنانّيــة إلــى منّصــة تلفزيونّيــة بهــدف دعــم 
ــي  ــمّية ف ــات الرس ــتخضع لالمتحان ــي س ــة الت ــات العمرّي الفئ

ــة العــام الدراســي. نهاي

"لــم تتضمــن خطــط التعّلــم عــن بعــد األطفــال الالجئيــن/ات 
ــدوام بعــد الظهــر  المســّجلين/ات فــي المــدارس الرســمّية ب

فــي لبنــان، وقــد فقــدوا بالتالــي فــرص التعليــم".
هنــاك عوامــل تعرقــل عمليــة التعّلــم عــن ُبعد وهــي الحواجز 
الهيكلّيــة المعروفــة جّيــًدا والقائمــة منــذ فتــرة طويلــة، مثــل 
انقطــاع التّيــار الكهربائــي فــي لبنــان وفلســطين )قطــاع 

غــزة(  واإلنترنــت الــذي يّتســم ببطئــه الشــديد.

اللجوء إلى التكنولوجيا البسيطة

تبّيــن أّن المعلميــن/ات هــم األكثــر اســتخداًما للتكنولوجيــا 
ــات األكثــر اســتخداًما فــي  فــي التعلــم عــن ُبعــد. امــا التقنّي
 ،WhatsApp ــس اب ــات وات ــي تطبيق ــة فه ــدان الثالث البل

 .Microsoft Teams وتيمــز Zoom يليهــا زووم
المــدارس  قبــل  مــن  التكنولوجــي  للدعــم  نقــص  هنــاك 
ــا  ــى التكنولوجي ــوء ال ــة للج ــاك حاج ــي هن ــوزارات و بالتال وال
مــن  األدنــى  المســتوى  التلفزيــون،  فيوّفــر  البســيطة. 
متطّلبــات التكنولوجيــا واالتصــال وســيلة للتعليــم عبــر 
القنــوات التلفزيونّيــة المحلّيــة. إال أّن المعلميــن/ات لــم يجــدوا 
ــم ُيســتخدم علــى  ــون ول قيمــة للتعليــم مــن خــالل التلفزي

نطــاق واســع كمرجــع للتعليــم عــن بعــد.

ــت  ــة أّن لديهــم اتصــال إنترن أفــاد طــالب/ات المــدارس الخاّص
جّيــد أو جّيــد جــًدا، فــي حيــن أشــار طــالب/ات األونــروا والمدارس 
الرســمّية وغيــر النظاميــة إلــى أّن اتصالهــم باإلنترنــت يتــراوح 
بيــن ضعيــف وجّيــد. وأشــار معظــم الطــالب/ات فــي البلــدان 
الثالثــة إلــى عــدم امتالكهــم جهــاًزا لوحًيــا  )57٪( أو كمبيوتــر 
أفــادت  لكــن   .)٪63( شــخصي  كمبيوتــر  أو   )٪45( محمــول 
ا)٪67(.  ــا شــخصّيً الغالبّيــة العظمــى أّنهــا تمتلــك هاتًفــا ذكّيً

التعليم يجمعنا، وهو ضروري في هذه الفترة التي يكتنفها عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى. © بويراز توتونجو
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المشكالت التي يواجهها المعلمات والمعلمون

لقــد اســتغّلت المــدارس المعلمــون/ات، وال ســّيما العامليــن/ات فــي القطــاع الخــاص. فقــد عملــت الغالبّيــة لســاعات أطــول 
مــن ســاعات العمــل العاديــة مــن دون تعويــض مالــي كاف، وعانــى معظمهــم مــن تخفيــض الرواتــب، وُطلــب مــن آخريــن أخــذ 
إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر. وأشــار المعلمــون/ات أيًضــا إلــى محدودّيــة حصولهــم لفــرص التطويــر المهنــي أو الدعــم الفّنــي أو 

المالــي مــن قبــل مدارســهم ووزارات التعليــم علــى حــٍد ســواء.

ــم يتــم الطلــب مــن معلمــي/ ــب. لكــن ل ــى أي تخفيضــات فــي الروات ــل، إل ــم يتعــّرض معلمــو/ات القطــاع العــام، بالمقاب ل
ــة  ــاء دروس نظامّي ــخصّية ، إعط ــادرات الش ــن المب ــة م ــة القليل ــن القّل ــر ع ــرف النظ ــة(، بص ــمية )الحكومي ــدارس الرس ات الم
عبــر اإلنترنــت. فــي حيــن كان لــدى المعلمــون/ات خبــرة ســابقة محــدودة فــي اســتخدام التكنولوجيــا، وهــذا مــا يفّســر بــدوره 

التركيــز علــى التكنولوجيــا البســيطة مثــل تطبيــق واتســاب.

محنة التالميذ

وفًقــا لألســاتذة، كان التالميــذ مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــة والتالميــذ الذكــور األكثــر تضــّرًرا مــن حيــث االســتبعاد واالنســحاب 
أثنــاء التعّلــم عــن ُبعــد. إذ كان التالميــذ الذكــور هــم األكثــر تــرّدًدا أو األقــّل رغبــة باالنضمــام إلــى التعّلــم عــن ُبعــد أو اإللتــزام به 
ربمــا بســبب انجذابهــم إلــى العمــل لقــاء أجــر. أّمــا التالميــذ مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــة، فقــد تّم اســتبعادهم أو تهميشــهم 

إلــى حــد كبيــر بســبب عــدم إمكانّيــة وصولهــم أو عــدم مالءمــة األدوات المتوافــرة الحتياجاتهــم.

يعتمــد هــذا التقريــر علــى مســح إلكترونــي أجــراه مركــز الدراســات اللبنانّيــة. وقــد ُأجــري المســح باالعتمــاد علــى معلومــات تــّم جمعهــا مــن إجمالــي 
678 شــخًصا أجــاب علــى المســح اإللكترونــي. وتشــكلت غالبّيــة المجيبيــن مــن أوليــاء األمــور )299(، يليهــم األســاتذة )274(، ومــن ثــّم التالميــذ )105(. 
ويرســم التقريــر االتجاهــات الرئيســة لتأثيــر كوفيــد-19 فــي إمكانّيــة الوصــول وجــودة التعليــم، باإلضافــة إلــى تأثيــرة علــى األســاتذة والتالميــذ وأوليــاء 
األمــور. ويوّفــر التقريــر، اســتناًدا إلــى البيانــات، فهًمــا شــامًلا لمواقــع الفجــوات والتحدّيــات الرئيســة عنــد القيــام  بالتخطيــط للتعليــم عــن ُبعــد فــي 
ــر عــدًدا مــن التوصيــات التــي يجــب أن ينظــر فيهــا صانعــو السياســات  ــًرا، يقــّدم التقري ظــروف حــاالت الطــوارئ فــي لبنــان واألردن وفلســطين. وأخي
واألســاتذة وأوليــاء األمــور فــي ســبيل االســتجابة األفضــل إلــى حــاالت الطــوارئ فــي المســتقبل، وال ســّيما لضمــان النفــاذ إلــى تعليــم ذي جــودة، مــع 

التركيــز علــى الفئــات المهّمشــة علــى نحــو خــاص.
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تلميذ في لبنان يشارك في التعليم عن بعد
.المصدر:  البنك الدولي 



قامــت 107 دولــة حــول العالــم باســتجابة لجائحــة كورونــا 2019 
)كوفيــد-19(. قامــت هــذه الــدول  بإغــالق المــدارس بحلــول 18 
ــك علــى 862 مليــون طفــل وطفلــة  ــر ذل مــارس 2020. وقــد أث
)Viner et al. 2020(. ووفًقــا لليونســكو، يســاوي هــذا العــدد 
تقريًبــا 60٪ مــن طــالب/ات العالــم. لقــد نّفــذت العديــد مــن 
ــة أو محــدودة كان لهــا  ــات إغــالق محلي ــدان األخــرى عملّي البل
ايضــا تأثيرعلــى مالييــن الطــالب/ات اإلضافييــن )اليونيســكو، 

2020أ(.

نّفــذت بلــدان مثــل األردن ولبنــان وفلســطين )الضّفــة الغربّية 
وقطــاع غــّزة( اإلغــالق الوطنــي التــام، مــا أدى بــدوره إلــى إغــالق 
كامــل للمــدارس والجامعــات وأماكــن التعّلــم األخــرى. وهــذا 
ــبان/ات  ــال و الش ــم لألطف ــات التعّل ــي عملّي ــلًبا ف ــر س ــا أّث م
الذيــن يعانــون بالفعــل مــن انقطاعــات فــي تعليمهــم وال 

ســّيما فــي لبنــان وفلســطين جــّراء الوضــع السياســي.

فــي لبنــان بــدأ االنقطــاع عــن التعليــم بعــد إغــالق المــدارس 
فــي أيلــول 2019 عندمــا بــدأت االحتجاجــات ضــد عــدم االســتقرار 
االقتصــادي ]والفســاد[ فــي البــالد )مؤسســة انقــاذ الطفــل  
2020(. ووفًقــا لـــهيومن رايتــس ووتــش، تســّرب 300000 طفــل 
مــن الالجئيــن الســورّيين مــن المدرســة، ولــم يحصــل غالبيــة 
هــؤالء األطفــال علــى أي دعــم مــن وزارة التربّيــة والتعليــم 
العالــي فــي لبنــان خــالل االســتجابة إلــى  كوفيــد-19. وُيعــزى 
ذلــك إلــى مجموعــة مــن األســباب مثــل: االفتقــار إلــى البنيــة 
األساســّية وعمــل المعلميــن/ات بدواَميــن وعــدم تلّقيهــم 

.)2020 Jawad Hussain( رواتبهــم خــالل األزمــة

ــّزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربّي ــي الضّف ــدارس ف ــالق الم ــد أّدى إغ لق
ــرب  ــع المضط ــم الوض ــى تفاق ــد-19 إل ــّراء كوفي ــن ج المحتّلي
أطفــال  فيواجــه  للتعليــم.  المســتمر  واالنقطــاع  بالفعــل 
الــذي  التجــّول  حظــر  بســبب  للمــدارس  إغالًقــا  المــدارس 
يفرضــه االحتــالل اإلســرائيلي، والهجمــات التــي ينّقذهــا جنــود 
االحتــالل والمســتوطنين ضــد طــالب/ات المــدارس والمبانــي 
المدرســّية. لقــد دّمــرت الغــارات الجوّيــة علــى قطــاع غــّزة مئــات 
المــدارس والجامعــات الفلســطينّية و ألحقــت اضــرار كبيــر 
فــي بنيــة التعليــم )التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم 

المقدمة

يعانــي األردن ولبنــان مــن اســتيعاب سلســلة مــن أزمــات الالجئيــن 
االحتــالل  تمّكــن  وكمــا  واالقتصــادي،  االجتماعــي  الوضــع  وضعــف 
اإلســرائيلي لفلســطين مــن تدميــر البنيــة التحتيــة للفلســطينيين 
وتجريدهــم مــن احتياجاتهــم المعيشــّية األساســّية. وبالتالــي، فاقــم  
ــرة  الحجــر الصحــي الظــروف المعيشــّية القاســية علــى شــرائح كبي
ــروف  ــن ظ ــي م ــي تعان ــة الت ــدان الثالث ــذه البل ــي ه ــكان ف ــن الس م

ــة . ــة التحتي ــف بالبني ــة وضع ــية صعب ــة وسياس اقتصادي
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مــن الهجمــات 2018(. وبينمــا أطلقــت وزارتــا التعليــم فــي كل مــن الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة المحتّليــن خطــط االســتجابة 
الوطنّيــة )اليونيســكو، 2020ب(، حــرم اإلغــالق التــام، مــن الناحيــة العملّيــة، آالف األطفــال مــن إمكانّيــة الوصــول إلــى التعليــم.

أعــّدت وزارات التربيــة و التعليــم خطًطــا واســتراتيجّيات لالســتجابة الســريعة، إذ أنشــأت منّصــات للتعليــم عبــر اإلنترنــت، أو 
ابتكــرت اســتراتيجّيات أخــرى الســتخدام التلفزيــون والراديــو والحلــول الورقّيــة األخــرى لضمــان اســتمرار التعليــم. لكــن هــذه 
الجهــود لــم تكــن كافيــة، إذ واجــه واضعــو السياســات وإدارات المــدارس ، المعلميــن/ات و الطــالب/ات و االهالــي العديــد 
ــرت بصــورة كبيــرة فــي جــودة التعليــم وال ســّيما فــي المجتمعــات  ــات التــي أعاقــت الوصــول إلــى التعليــم وأّث مــن التحّدي

الضعيفــة والســّكان الالجئيــن.

يشــارك التالميــذ فــي مجموعــة دعــم الواجبــات المنزلّيــة باللغــة اإلنجليزّيــة 
قبــل أزمــة فيــروس كورونــا فــي مركــز اإلغاثــة فــي مخّيــم األزرق لالجئيــن فــي 

مخّيــم القريــة فــي األردن قبــل إغالقــه. © إيلــي غاردنــر



البحث المكتبي

بــدأ فريــق بحــث مركــز الدراســات اللبنانّيــة، فــي آذار/مــارس 
مــن عــام 2020، باّتبــاع اإلعالنــات والتعاميــم الصــادرة عــن وزارات 
التربيــة والتعليــم فــي المناطــق الجغرافّيــة الثــالث المشــمولة 
فــي هــذا التقريــر )األردن ولبنــان وفلســطين –بالتحديدالضّفــة 
ــات  ــد منّص ــا برص ــا أيًض ــّلان(. قمن ــّزة المحت ــاع غ ــة وقط الغربّي
مختلفــة تقــوم الــوزارات بإيــداع المعلومــات فيهــا، وإنشــاء 
مســاحات للتعّلــم عبــر اإلنترنــت مثــل صفحــات علــى تطبيــق 
الفيســبوك والمنّصــات المتخّصصــة بمــا فــي ذلــك منّصــة 
واالنمــاء  للبحــوث  التربــوي  والمركــز  األردن   فــي  "درســك" 
ــق  ــر فري ــك، حض ــان. كذل ــي لبن ــي ف ــم الرقم )CERD( للتعّل
ــوارات وورش  ــّية و ح ــات الدراس ــن الحلق ــرا م ــدًدا كبي ــث ع البح
ــف  ــن منتص ــت بي ــر اإلنترن ــرت عب ــي ج ــرات الت ــل والمؤتم العم
آذار/مــارس ونهايــة أّيار/مايــو مــن عــام 2020، وال ســّيما تلــك 
ــة  ــة العربّي ــات" والحمل ــطة "منهجّي ــا بواس ــم تنظيمه ــي ت الت
اإلنترنــت  عبــر  التجمعــات  هــذه  بــدأت  للجميــع.  للتعليــم 
بمبــادرات مــن تربوّييــن مــن البلــدان الناطقــة بالعربّيــة، ورّكزت 
علــى موضوعــات مثــل: مســتقبل التعليــم بعــد كوفيــد-19، 

ــد منحــت هــذه  ــد-19. وق ــم فــي ضــوء جائحــة كوفي ــادة تصــّور التعلي ــه، وإع ــت وتحدّيات ــر اإلنترن ــم عب ــرص التعلي وف
ــات األساســّية التــي أســفر عنهــا االســتبيان  الحلقــات الدراســّية عبــر اإلنترنــت الباحثيــن/ات القــدرة علــى وضــع البيان

ــل. ــة افض ــة بطريق ــل نتائج ــم تحلي ــي وت اإللكترون

االستبيان اإللكتروني

ــة اســتمارة المســح اإللكترونــي، وجــرى إطالقــه فــي 5 أّيار/مايــو مــن  لقــد َصّمــم فريــق بحــث مركــز الدراســات اللبنانّي
عــام 2020. وُصّمــم االســتبيان للمعلميــن/ات و الطــالب/ات واألهالــي فــي األردن ولبنــان والضّفــة الغربّيــة وقطــاع 
غــّزة المحتّليــن باللغتيــن اإلنجليزّيــة والعربّيــة. وركــّز االســتبيان علــى أنــواع التعليــم عــن ُبعــد التــي تقّدمهــا وزارات 
التربيــة و التعليــم والقطــاع الخــاص و المنّظمــات غيــر الحكومّيــة )الدولّيــة( ووكاالت األمــم المّتحــدة. كمــا ركــز أيضــا 
علــى إمكانّيــة الوصــول إلــى التعليــم عــن ُبعــد، وجــودة التعليــم عــن ُبعــد، وأنــواع الدعــم المتاحــة )أو غيــر المتاحــة( 

ــي. ــالب/ات و األهال ــن/ات و الط للمعلمي

ــل عــن  ــي لطــرح خطــاب بدي ــى تســليط الضــوء علــى تجــارب المعلميــن/ات و الطــالب/ات و األهال يهــدف المســح إل
ذلــك الــذي تهيمــن عليــه المؤّسســات الرســمّية التــي تفيــد بإنجــازات قــد ال تمّثــل واقــع المجموعــات األكثــر تضــّرًرا وال 
ســّيما المعلميــن/ات و الطــالب/ات و األهالــي الذيــن يعملــون مــع المجتمعــات المهّمشــة و الالجئــه أو ينحــدرون منهــا. 
إّن بيانــات االســتبيان غيــر ممثلــة ألن العّينــة صغيــرة، لكّنهــا تحــّدد بعــض االتجاهــات التــي ظهــرت جــّراء االســتجابة 

التعليمّيــة لجائحــة كوفيــد-19 فــي الفتــرة الممتــّدة بيــن منتصــف آذار/مــارس  ومنتصــف حزيران/يونيــو 2020.

منهجّية الدراسة
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عّينة البحث

ُأجريــت مقابــالت هاتفّيــة مــع 14 مديــًرا فــي المــدارس الحكومّيــة اللبنانّيــة التــي تعمــل بدواَميــن، دوام صباحــي ودوام مســائي 
لألطفــال الســورّيين الالجئيــن. ومــأل 678 مشــارًكا االســتبيان االكترونــي علــى النحــو التالــي:

أّمــا بالنســبة لتفصيــل العّينــة القائــم علــى النــوع االجتماعــي، فقــد كانــت غالبيــة المشــاركين/ات مــن اإلنــاث كمــا هــو موّضح 
فــي الجــدول أدناه.

جــرى تحليــل البيانــات الكمّيــة باســتخدام  البرنامــج اإلحصائــي)STATA( وبرنامــج إكســل )Excel( وُأعــدت تبويبــات ترافقّيــة 
مختلفــة. واســتخدم اإلحصائــي طريقــة التبويــب الترافقــي لتحليــل العالقــة بيــن المتغّيــرات المتعــّددة. وتــّم تقريــب النســب 

المئويــة كــي ال يزيــد المجمــوع عــن 100.

الجدول 1: تفصيل عّينة البحث في لبنان وفلسطين واألردن

الجدول 2: تفصيل العّينة بحسب النوع االجتماعي
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ــي األردن  ــم ف ــة والتعلي ــي اّتخذتهــا وزارات التربّي ــّدم فــي هــذا القســم لمحــة ســريعة عــن االســتراتيجّيات والخطــوات الت نق
ــة  ــادرات التــي اّتخذتهــا المــدارس الخاّص ــة علــى المب ــا أمثل ــّزة المحتّليــن. ونعــرض أيًض ــة وقطــاع غ ــة الغربّي ــان والضّف ولبن
والمنّظمــات غيــر الحكومّيــة المحليــة والدولّيــة و وكاالت األمــم المّتحــدة. لقــد أطلقــت وزارات التربيــة و التعليــم فــي البلــدان 
الثالثــة بصــورة عاّمــة منّصــات علــى اإلنترنــت وقنــوات تلفزيونّيــة، وحاولــت الوصــول إلــى المناطــق المهّمشــة التــي تعانــي 
مــن مشــاكل فــي االتصــال مــن خــالل توزيــع المــواد المطبوعــة. وأظهــر البحــث انــه و علــى الرغــم مــن تشــابه المقاربــات، فــأّن 
األردن كان متقدًمــا مــن حيــث اســتعداده، وال ســّيما اســتخدام التكنولوجيــا الرقمّيــة، فضــًلا عــن متانــة البنيــة األساســّية فــي 
ــة بلبنــان و فلســطين. وقــد منحــت هــذه الظــروف األردن القــدرة علــى االســتجابة لألزمــة علــى نحــو  البــالد وقدرتهــا بالمقارن
ا ويتمّتــع بقــدر أكبــر  أكثــر فعالّيــة مــن لبنــان وفلســطين. مــن المهــّم هنــا أن نســّلط الضــوء علــى أّن األردن مســتقر سياســّيً

مــن المــوارد المتاحــة مقارنــًة بلبنــان وفلســطين اللذيــن يعانيــان مــن الهشاشــة السياســّية واألزمــة االقتصادّيــة المزمنــة.

األردن

ضطــرت جميــع المــدارس فــي المملكــة، بالتزامــن مــع فــرض 
إلــى اإلغــالق فــي 15 آذار/مــارس مــن دون  الحجــر الصحــي، 
ــي  ــن مليون ــر م ــة أكث ــن الدراس ــع ع ــبق. فانقط ــر مس تحضي
ووكالــة  والخاّصــة  الحكومّيــة  المــدارس  فــي  طالــب/ة 
األمــم المّتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
 )MoE( والتعليــم  التربيــة  وزارة  ووضعــت  )األونــروا(. 
ــك"  ــة "درس ــالق منص ــالل إط ــن خ ــريعة م ــتجابة س ــة اس خط
ُأجريــت  ثــّم  آذار/مــارس.   22 فــي  التعليمّيــة   Darsak
اختبــارات "التقييــم للتعّلــم" لجميــع الطــالب/ات بــدًءا مــن 
ــي شــهر مــن إطــالق المنّصــة. ومــع  ــع بعــد حوال الصــف الراب
ــة العاّمــة "التوجيهــي"، جــرى  اقتــراب امتحــان شــهادة الثانوّي
إطــالق االختبــارات التجريبّيــة للتالميــذ فــي مختلــف فــروع 
ثــالث  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أطلقــت  كمــا  التوجيهــي. 
قنــوات تلفزيونّيــة وطنّيــة للبــث وتأميــن أقصــى حــد ممكــن 
مــن الوصــول إلــى المحتــوى التعليمــي، وإحــدى هــذه القنــوات 
التوجيهــي.   - الثانــي عشــر  الصــف  مخّصصــة لطــالب/ات 
كذلــك، أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم، بالشــراكة مــع وزارة 
ــة  ــي منّص ــوع"، وه ــع "موض ــادة موق ــي والري ــاد الرقم االقتص

استجابة األنظمة 
التعليمّية لجائحة 

كوفيد-١٩ 
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للمعلميــن/ات تحتــوي علــى 6 دورات مفتوحــة علــى اإلنترنــت 
)MOOCs( يقّدمهــا موقــع "إدراك" حــول أدوات التعّلــم عــن 
ُبعــد، وتكنولوجيــا التعليــم، والتعّلــم المختلــط، والتعليــم 
أعــادت  التأملــي.  والتدريــس  بثقــة  التدريــس  المقلــوب، 
الــوزارة أيًضــا إطــالق المكتبــة الرقمّيــة للمناهــج للســماح 
الصفــوف  جميــع  مناهــج  بمراجعــة  كافــة  للمســتخدمين 

.)2020  Batshon and Shahzadeh( رقمّيــة  بصــورة 

األونروا في األردن
الفلسطينّيون في األردن

فلســطيني  الجــئ  مليونــي  مــن  أكثــر  األردن  يســتضيف 
بحســب تســجيل األونــروا )2019(. وتوّفــر األونــروا فــي األردن 
التعليــم األساســي ألكثــر مــن 121,000 تلميــذ فــي 169 مدرســة 
مــن الصــف األّول وحّتى الصف العاشــر )األونــروا، 2019أ(. أطلقت 
خطــة  كوفيــد-19،  لجائحــة  كاســتجابة  األردن  فــي  األونــروا 
اســتجابة ســريعة للتعّلــم عــن ُبعــد، وهــي مبــادرة "التعليــم 
ــطينيين/ ــن الفلس ــالب/ات الالجئي ــر" للط ــن أن ينتظ ال يمك

ات فــي مــدارس الوكالــة البالــغ عددهــا 169 مدرســة. وتضمــن 
الخطــة اســتمرارّية البرامــج الدراســية، مــا يســمح للطــالب/

ــالق  ــم إغ ــامل رغ ــودة والش ــم ذا الج ــى تعلي ــول إل ات بالوص
ــة  ــي الوكال ــّية ف ــة التدريس ــاء الهيئ ــترك أعض ــدارس. اش الم
مــن مختلــف مســتويات التعليــم لضمــان وصــول الطــالب/ات 
إلــى مختلــف منّصــات التعّلــم اإللكترونّية المختلفــة والموارد 
ــة.  ــة والتعليــم األردنّي ــة التــي أطلقتهــا وزارة التربّي التعليمّي
وتشــمل هــذه المنصات:منّصــة درســك )1( ودرســك )2( علــى 
اإلنترنــت، إضافــة إلــى الــدروس التــي ُتبــث علــى القنــوات 
ــروا  ــج األون ــّدم برنام ــاء األردن. وق ــع أنح ــي جمي ــة ف التلفزيونّي
التعليمــي تدريًبــا عــن ُبعــد لمعلميــن/ات الوكالــة وأعّدهــم 
بشــكل جّيــد لهــذه الطريقــة الحديثــة فــي التعليــم )األونــروا، 
ــذي  ــي ال ــم الذات ــا للتعّل ــا برنامجه ــروا أيًض ــذ األون 2020(. وتنّف
هــو جــزء مــن نهــج التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ )تفاصيــل 

ــاه - لبنــان(. أكثــر فــي القســم أدن

السورّيون في األردن

تســتضيف األردن أكثــر مــن 650,000 الجــئ ســوري )المفوضّيــة 
الســامية لألمــم المّتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 2020(. 

الذيــن  االردن  فــي  الســورّيين  األطفــال  مــن   ٪40 يســّجل 
يأخــذ  وال  المدرســة.  عــن  انقطاًعــا  المدرســة  ســن  فــي 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  تقّدمــه  الــذي  ُبعــد  عــن  التعّلــم 
ــع  ــي والموق ــون الوطن ــر التلفزي ــدروس عب ــك ال ــي ذل ــا ف بم
اإللكترونــي وتطبيــق الهاتــف الذكــي، فــي االعتبــار نقــص 
ذوي  واألردنّييــن  الالجئيــن  مــن  لــكّل  المتاحــة  المــوارد 
 Middle East( الدخــل المنخفــض و /أو األكثــر تهميشــا
وال   .)2020  Research and Information Project
ــة الوصــول و/ ــر أو تقييمــات إلمكانّي تتوافــر دراســات أو تقاري
أو جــودة التعليــم بالنســبة إلــى األطفــال فــي المجتمعــات 

األردن. فــي  والالجئيــن  المهّمشــة 

طالبات فلسطينّيات يصطفّن للحصول على شهادات نهاية العام في
 مدرسة في مدينة غّزة

@وكالة فرانس برس، تصوير "غيتي أمجز"
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لبنان 
ــر أكثــر مــن 1.2 مليــون طفــل فــي ســّن الدراســة فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك الملتحقيــن بالمــدارس  مــع إغــالق المــدارس، تأّث
الحكومّيــة والخاّصــة وشــبه الخاّصــة ومــدارس األونــروا. عــالوًة علــى ذلــك، انقطــع تعليــم مــا يقــارب 30,000  طفــل وشــاب فــي 
المــدارس غيــر النظاميــة )Inter-Agency Education Cluster , Save the Children  and UNICEF  2020(. وقــد 
وضعــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي  خطــة التعّلــم عــن بعــد فــي ثالثــة مســارات: التلفزيــون واإلنترنــت والتعلــم الورقــي 
ــم الرقمــي.  )Jawad Hussain 2020(. وأطلقــت فــي 30 نيســان/أبريل، 2020 منّصــة علــى اإلنترنــت فــي إطــار مبــادرة للتعّل
وتضّمنــت المنّصــة التعليمّيــة اإللكترونّيــة : مــوارد تعليمّيــة، وظائــف مدرســية، أدوات تقييــم، أدوات تخطيــط، وغيرهــا مــن 
معــززات التجربــة التعليمّيــة للمعلميــن/ات و الطــالب/ات. تتألــف المنّصــة مــن 5 أقســام رئيســة أو طــرق مختلفــة للتعّلــم:

    الحصص التلفزيونّية
    الوظائف )نظام إدارة التعّلم(.

    المكتبة الرقمّية )تتألف بشكل أساسي من الموارد المحلّية واإلقليمّية والدولّية. ال تتضمن شيًئا من المنهج  
    اللبناني الرسمي بحد ذاته(.

    الدروس المباشرة عبر اإلنترنت.
   مساحات التعاون والمشاركه )مع المعلمين/ات واألصدقاء(.

يتوجــب علــى الطــالب/ات و المعلميــن/ات تســجيل الدخــول 
كــي يســتطيعوا الوصــول إلــى المجــاالت الخمســة. والمنّصــة 

مدعومــة بــدروس فيديــو وبوابــة "هــل تحتــاج مســاعدة؟".

والعربّيــة  )اإلنجليزّيــة  لغــات  بثــالث  متاحــة  المــواد  جميــع 
والفرنســّية(. وقــد أعلنــت وزارة التربّيــة والتعليــم العالــي، 
لــدى إطالقهــا المنّصــة، أّنــه عندمــا تتوافــر المــواد باللغــة 
العربّيــة  باللغتيــن  توفيرهــا  ســيتّم  وحســب،  اإلنجليزّيــة 
ــق  ــتطيع التحق ــم نس ــة. ول ــابيع الالحق ــي األس ــّية ف والفرنس
مــن هــذه المعلومــة ألغــراض هــذا التقريــر. تشــّكل المّنصــة 
مــورًدا مفتوًحــا ومتاًحــا للجميــع. وقــد ذكــرت وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي أّن المنّصــة ســتظل مصــدًرا مفتوًحــا حّتــى 
بعــد انتهــاء الحجــر الصحــي و اغــالق المــدارس، وذلــك ألّنهــا 

تأثير كوفيد-19 على الالجئين السورّيين المسّجلين في المدارس الرسمّية

اســُتبعد األطفــال الســورّيون الذيــن يحضــرون الــدوام المســائي فــي المــدارس الرســمّية اللبنانّيــة تقريًبــا مــن تدّخــالت وزارة 
ــن  ــال الالجئي ــم األطف ــن تعلي ــؤولة ع ــاريع)PMU( ، المس ــدة إدارة المش ــت وح ــي. وبقي ــم العال ــم و التعلي ــة والتعلي التربي
الســوريين فــي وزارة التربيــة والتعليــم اللبنانّيــة، شــبه صامتــة فــي مــا يتعلــق بشــروط التعّلــم عــن ُبعــد التــي يجــب اتباعهــا 
ــرات المــدارس و  ــرك األمــر لمــدراء و مدي ــًدا. وُت فــي دوام المدرســة الرســمّية المســائي التــي ُوضــع لألطفــال الســورّيين تحدي
المعلميــن/ات للمبــادرة فــي تنفيــذ برنامــج التعّلــم عــن ُبعــد الــذي أعّدتــه وزارة التربيــة والتعليــم والمخّصــص للعمــل لــدوام 
مــا بعــد الظهــر. وقــد أخــذ بعــض المــدراء و المديــرات و المعلميــن/ات المتفانيــن العامليــن فــي دوام مــا بعــد الظهــر زمــام 
المبــادرة وأرســلوا المــواد التعليمّيــة المعــّدة لألطفــال اللبنانّييــن المســّجلين فــي الــدوام الصباحــي إلــى التالميــذ الســورّيين 
الذيــن يحضــرون الــدوام الثانــي. بينمــا افتــرض مــدراء و مديــرات آخــرون أّن األطفــال الســورّيين لــن يتمّكنــوا مــن تحّمــل كلفــة 

اإلنترنــت وبالتالــي لــن يحصلــوا علــى أي فرصــة للتعّلــم.

وفّضــل االهالــي و الطــالب/ات الســورّيون اســتخدام واتســاب كوســيلة لالتصــال. وُأثبــت، بفضــل تســجيل الحصــص، أّنــه مفيــد 
جــًدا لألطفــال الذيــن واجهــوا صعوبــات فــي مواكبــة التعليــم وجًهــا لوجــه فــي الصفــوف الدراســّية. لكــن لــم تقــم وزارة التربيــة 

ــّية. ــج الدراس ــالح المناه ــى إلص ــوات األول ــن الخط ــدة م واح
وأثــار المعلمــون/ات مخــاوف بشــأن الوصــول إلــى اإلنترنــت 
كان  إذا  مــا  ســألوا  وقــد  الكهربائــي.  االنقطــاع  ومشــكالت 
الحاحــة  دون  المنّصــة  هــذه  إلــى  الوصــول  الممكــن  مــن 
ــت، أو إذا كان باإلمــكان إعفــاء المعلمــون/ات مــن  ــى االنترن ال
رســوم اإلنترنــت، أو إذا كان ثمــة مــا يمكــن القيــام بــه مــع وزارة 
االتصــاالت لدعــم هــذه المســألة. لكــن لــم تقــّدم وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي أي إجابــات، ولــم ُتتخــذ هــذه الخطــوات 
التســهيلّية علــى اإلطــالق. عــالوًة علــى ذلــك، ظــّل توافــر 
الهواتــف الذكّيــة أو األجهــزة اللوحّيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر 
عقبــة رئيســة لجميــع األطفــال فــي األســرة الواحــدة، وال ســّيما 

األســر ذات الدخــل المحــدود.
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أطفــال فلســطينّيون يلعبــون بالكّمامــات فــي مخّيــم الشــاطئ لالجئيــن 
وســط جائحــة فيــروس كورونــا.

مدينة غّزة. غّزة. آذار/مارس، 2020.
تصوير محّمد عبد بواسطة غيتي إمجز.

والتعليــم و التعليــم العالــي واليونيســف، حّتــى اآلن، باإلبــالغ بخططهــم بشــأن التعلــم عــن ُبعــد للتالميــذ الســورّيين الذيــن 
يحضــرون الــدوام المســائي فــي المــدارس الرســمّية.

تدعــم العديــد مــن المنّظمــات غيــر الحكومّيــة )الدولّيــة( تعليــم األطفــال الالجئين الســورّيين. لكن تبقــى التقاريــر والتقييمات 
لجهودهــم خــالل جائحــة كوفيــد-19 نــادرة فــي أفضــل األحــوال. ولــم يتــّم تقييم مســتوى التعّلــم وال جودته.

األونروا في لبنان

ــا  ــان و5،254 الجًئ ــي لبن ــطينًيا ف ــا فلس ــة )31،706 الجًئ ــا و طالب ــة لـــ 36،960 طالب ــات تعليمّي ــان خدم ــي لبن ــروا ف ــّدم األون تق
فلســطينًيا مــن ســوريا )PRS(( فــي 65 مدرســة )األونــروا، 2019ب(. وتمتلــك األونــروا برنامًجــا خاًصــا للتعليم في حــاالت الطوارئ 
)EiE( تــم تطويــره اســتجابة للنزاعــات فــي ســوريا وقطــاع غــّزة ]وُنفــذ فــي بعــض مخّيمــات الالجئيــن فــي لبنــان حيــث الوضــع 
األمنــي غيــر مســتقر[. وجــرى تعديــل نهــج هــذا البرنامــج ليتماشــى مــع جائحــة كوفيــد-19 ومــن ثــّم تــّم تنفيــذه. وتتيــح األونروا 
أيًضــا تحديثــات أســبوعّية بشــأن تنفيــذ برامجهــا التعليمّيــة وال ســّيما برنامــج التعّلــم الذاتــي. وقــد ُصمــم البرنامــج بهــدف 
تســهيل تعّلــم المهــارات ومفاهيــم المــواد األساســّية فــي اللغــة العربّيــة والرياضيــات واللغــة اإلنجليزّيــة والعلــوم وال ســّيما 
لألطفــال الذيــن ال يســتطيعون الوصــول بانتظــام إلــى المدرســة فيتعلمــون فــي منازلهــم أو فــي مجتمعاتهــم. ويتضمــن 
البرنامــج مــا يلــي: مــواد التعّلــم الذاتــي مــن الصــف األّول وحّتــى الصــف التاســع  بنــاًء علــى المنهــج الســوري، برنامــج للتعلــم 
HTTP:// ( يرافقــه ألعــاب تعليمّيــة ترّكــز علــى تعليــم القــراءة والكتابــة والحســاب )متــاح علــىILP( التفاعلــي عبــر اإلنترنــت
ــاع  ــة و قط ــة الغربي ــان والضف ــي األردن ولبن ــع  ف ــف التاس ــى الص ــف األّول وحّت ــن الص ــروا م ــذ األون ilp.unrwa.org( لتالمي
https://www.youtube.com/user/( غــّزة وســوريا ؛ إضافــة إلــى دروس األونــروا التعليمّيــة المتوافــرة علــى يوتيــوب
ــروا مــن  ــوم لطــالب/ات األون ــات والعل ــة والرياضي ــة واإلنجليزّي ــي المــواد األساســّية، أي اللغــة العربّي unrwatv(، التــي تغّط
الصــف الرابــع وحّتــى الصــف التاســع فــي األردن ولبنــان والضفــة الغربيــة و قطــاع غــّزة وســوريا . كذلــك، تقــّدم األونــروا الدعــم 
الســتخدام هــذه المــواد، وقــد وضعــت مبــادئ توجيهّيــة لالهالــي )باللغَتيــن اإلنجليزّيــة والعربّيــة( و المعلميــن/ات )باللغَتيــن 

اإلنجليزّيــة والعربّيــة(.

علــى الرغــم مــن اســتعدادّية األونــروا، لــم يجــر تقييــم إمكانّيــة الوصــول إلــى هــذه البرامــج وجــودة التعليــم والتعّلــم عــن 
ُبعــد، وال ســّيما مــع الوضــع االقتصــادي المتدهــور فــي لبنــان الــذي يفاقــم الوضــع االقتصــادي و االجتماعــي الســيء لالجئيــن.



 فلسطين )الضفة الغربّية وقطاع غّزة المحتّلان(

أعلنــت الســلطة الفلســطينّية حالــة الطــوارئ فــي 5 آذار/مــارس مــن عــام 2020، وطلبــت إغــالق جميــع المــدارس والجامعــات 
فــي الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة المحتّليــن كإجــراء وقائــي لتجنــب انتشــار فيــروس كورونــا. وأطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم 
ــم  ــل لضمــان اســتمرار التعّل ــم عــن ُبعــد كحــّل بدي ــراز التعّل ــم إب ــد 19 حيــث ت ــة لـــ كوفي ــة اســتجابة وطنّي علــى الفــور خّط
للطــالب/ات. أطلقــت الــوزارة منّصــة بعنــوان  "تأّمــل" )اليونيســكو، 2020ب( التــي كان مــن المتوّقــع أن تســد فجــوة المســافة مع 
الطــالب/ات وتتلقــى المالحظــات بشــان تقدمهــم وتحدّياتهــم خــالل تفشــي الفيــروس )المرجــع نفســه(. لكــن يبــدو أّن المنّصة 

تقتصــر علــى الســماح للمعلميــن/ات والطــالب/ات بمشــاركة أفكارهــم أثنــاء الحجــر الصحــي.

قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بمشــاركة مقاطــع فيديــو تعليمّيــة مختلفــة علــى صفحتهــا علــى فيســبوك وال ســّيما تلــك 
المتعلقــة بالمــواد األساســّية )اإلنجليزّيــة والعربّيــة والرياضيــات( للصــف الثانــي عشــر. وأطلقــت أيًضــا، بالتعــاون مــع تلفزيــون 
فلســطين وقنــاة القــدس التعليمّيــة، مبــادرة عبــر اإلنترنــت لتقديــم الدعــم إلــى تالميــذ الصــف الثانــي عشــر )المرجــع نفســه(. 
وقــد حضــر تالميــذ الصــف الثانــي عشــر فــي الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة المحتّليــن، إلجــراء امتحاناتهــم النهائّيــة )التوجيهي( 
فــي 30 أّيار/مايــو مــن عــام 2020 مــن دون أي انقطــاع، لكــن مــع اتخــاذ إجــراءات صحّيــة خاصــة و االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي. هــذا 
علــى عكــس األردن ولبنــان، حيــث ُألغيــت االمتحانــات الوطنّيــة النهائيــة )فــي لبنــان( و ُأّجلــت )فــي األردن(. وقــد ُنّفــذت مبــادرات 
ــو علــى يوتيــوب واســتخدام منّصــات  ــاج مقاطــع فيدي ــك إنت ــات، بمــا فــي ذل ــا علــى مســتوى المديرّي أخــرى للصفــوف الدني
وســائل التواصــل االجتماعــي األخــرى )اليونيســكو، 2020ب(. وأطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي قطــاع غــّزة حملــة إعالمّيــة 
لتشــجيع الطــالب/ات علــى أخــذ دروس عبــر اإلنترنــت ُتبــث عبــر منّصاتهــا اإلعالمّيــة، وموقــع "روافــد"، وإذاعــة صــوت التعليــم، إذ 
بــدأت المحطــة اإلذاعيــة علــى الفــور بتضميــن الــدروس لجميــع المراحــل فــي بثهــا. كذلــك، جــرى إنشــاء أربــع فــرق عمــل أحدهــا 
حــول التعّلــم عــن ُبعــد. وتقــود وزارة التربيــة واليونســكو فريــق العمــل الــذي يعمــل علــى التعّلــم عــن ُبعــد )المرجــع نفســه(.

وبينمــا يظهــر توافــر للمبــادرات والجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا وزارة التربيــة والتعليم وشــركاؤها فــي كّل من الضّفــة الغربّية 
وقطــاع غــّزة المحتّليــن، ال تــزال الجهــود متفّرقــة وتأثيــر التعليــم والتعّلــم وإمكانيــة الوصــول إليهمــا وجودتهمــا مجهوَليــن. 
ــم اإللكترونــي فــي فلســطين بشــكل أساســي البنيــة األساســّية وضعــف شــبكات  وتشــمل العقبــات التــي تعتــرض التعّل
اإلنترنــت وانقطــاع التيــار الكهربائــي )وال ســّيما فــي قطــاع غــّزة(. هــذا باإلضافــة إلــى انخفــاض إمكانّيــة الوصــول إلــى المــواد عبــر 
اإلنترنــت وتوافــر أجهــزة الكمبيوتــر أو الهواتــف الذكّيــة لبعــض الطــّلاب/ات، وال ســّيما الطــّلاب/ات فــي المناطــق األكثــر تهميًشــا 

فــي غــّزة والقــدس الشــرقّية والمنطقــة »ج« فــي الضّفــة الغربّيــة المحتّلــة علــى وجــه الخصــوص )اليونيســكو، 2020ب(.

األونروا في فلسطين

توفــر األونــروا، فــي الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة المحتّليــن، التعليــم األساســي الــذي تمتــد تغطيتــه مــن الصــف األول 
وحّتــى الصــف التاســع، والصــف العاشــر فــي مدرســتين فــي القــدس الشــرقّية. وقــد وصلــت األونــروا، فــي العــام الدراســي 
2018/2019، إلــى أكثــر مــن 46,310 طــالب/ات فــي 96 مدرســة. واّتبعــت، فــي الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــّزة المحتّليــن، سياســات 
مماثلــة للتــي اّتبعتهــا فــي األردن ولبنــان، إذ جــرى تنفيــذ نهــج مبــادرة التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ ثــّم برنامــج التعّلــم 
ــروا هــي  ــدارس األون ــي م ــم ألّن المناهــج الُمســتخدمة ف ــة والتعلي ــي قّدمتهــا وزارة التربي ــى المــوارد الت ــة إل ــي، إضاف الذات

ذاتهــا الُمعتمــدة فــي المــدارس الرســمية .
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نتائج
االستبيان

عبر اإلنترنت

وإزاء هــذا الواقــع، أراد فريــق البحــث فــي مركــز الدراســات اللبنانّيــة، فهــم تجــارب األســاتذة والتالميــذ وأوليــاء األمــور ووجهــات 
نظرهــم بشــكل أفضــل بــدًلا مــن النظــر إلــى السياســات رفيعــة المســتوى فحســب. وســعى باحثــو مركــز الدراســات 
اللبنانّيــة مــن خــالل هــذا المســح، وبالنظــر إلــى أّن تأثيــر هــذه السياســات رفعيــة المســتوى لــم ُيقّيــم بعــد، إلــى تســليط 
الضــوء علــى االتجاهــات التــي تحــّدد إطــار تجربــة التعليــم والتعّلــم عــن ُبعــد التــي حدثــت بيــن آذار/مــارس- حزيران/يونيــو 

مــن عــام 2020. أدنــاه، نقــوم بتحليــل البيانــات تحــت ثــالث فئــات: األســاتذة والتالميــذ وأوليــاء األمــور.

خبرة المعلمين/ات في التعلم عن ُبعد

تدهور ظروف العمل

مــع االنتقــال مــن بيئــة الصــف الدراســي )وجًهــا لوجــه( إلــى المنّصــات عبــر اإلنترنــت ، وجــد المعلمــون/ات أنفســهم يعملــون 
لســاعات أطــول مــع دعــم محــدود، ال ســّيما أولئــك الذيــن يعملــون فــي القطــاع العــام. وذكــر نصــف المعلمــون/ات الذيــن 
ــادة فــي رواتبهــم أو انهــم  ــون ســاعات أطــول دون زي ــون فــي القطــاع العــام إّنهــم يعمل ــن يعمل شــملهم المســح والذي
يســتلمون جزئــا مــن رواتبهــم. وتــزداد النســبة فــي القطــاع الخــاص إلــى 82 فــي المائــة مــن المعلميــن/ات الذيــن يعملــون 

ســاعات أطــول بنفــس الرواتــب أو بدفعــات جزئّيــة. تشــير البيانــات ان المعلميــن/ات يقضــون المزيــد مــن الوقــت
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يســتغرق األمر وقًتا أطول إلعداد درس لجلســة تعليم عبر اإلنترنت في المدارسة
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ليــس ِمــن فرق في الوقت الالزم إلعداد درس لجلســة تعليم عبر اإلنترنت
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إلعــداد الــدروس أوالمــواد عبــر اإلنترنــت إلرســالها للطــالب/ات ألغــراض التعّلــم عــن ُبعــد. أشــار أكثــر مــن ثلثــي المعلميــن/
ات )68٪( فــي المــدارس الرســمّية إلــى أّنهــم يقضــون وقًتــا أطــول فــي إعــداد خطــط الــدروس والمــواد عبــر اإلنترنــت. أّمــا فــي 
ــروا و 67٪ فــي المــدارس غيــر النظاميــة. باإلضافــة  ــا 82٪، بيــن 60٪ فــي األون المــدارس الخاّصــة، فقــد بلغــت النســبة تقريًب
إلــى ذلــك، ذكــر 12٪ مــن معلمــي/ات القطــاع الخــاص أّنهــم أجبــروا علــى أخــذ إجــازة مــن دون راتــب. إذ تعتبــر هــذه الحالــة 
ــف  ــك لعــدد مــن األســباب. أّوًلا: توّق ــة، وذل ــر مفاجئ ــى المعلميــن/ات فــي القطــاع الخــاص غي ــًة بالنســبة إل ــة خاّص الصعب
االهالــي عــن دفــع الرســوم المدرســّية فــي بعــض المــدارس الخاّصــة بســبب الوضــع االقتصــادي الصعــب خاّصــة فــي لبنــان 
ــا علــى  ــا: يعتمــد القطــاع الخــاص غالًب ــب المعلميــن/ات. ثانًي ــع روات ــن المــدارس مــن دف ــم تتمّك ــي، ل وفلســطين وبالتال
ــة النقابيــة  الربــح مــع حقــوق محــدودة للمعلميــن/ات كمــان ان المعلميــن/ات لديهــم فــرص محــدودة للنخــراط بالعضوي
او الحــراك النقابــي وهــذا مــا يشــّكل ســببا اساســيا الســتغالل المعلميــن/ات فــي هــذا القطــاع. ذكــر 75٪ مــن المعلميــن/

ات الذيــن يعملــون فــي مــدارس غيــر رســمّية فــي لبنــان أّنهــم يعملــون لســاعات أطــول إمــا لقــاء الرواتــب نفســها أو لقــاء 
رواتــب جزئّيــة.

ذكــر المعلمــون/ات فــي لبنــان وفلســطين، وال ســّيما فــي قطــاع غــزة، إنهــم يعانــون مــن انقطــاع الكهربــاء لفتــرات 
طويلــة. إذ يضطــر مــا يقــارب 46٪ مــن المعلميــن/ات فــي لبنــان وفلســطين التعامــل مــع انقطــاع التّيــار الكهربائــي 
 WiFi المتكــّرر الــذي يتــراوح بيــن 3-12 ســاعة فــي اليــوم. وأشــار معظــم المعلميــن/ات إلــى أّنهــم يســتخدمون كل مــن
و 4G/3G لالّتصــال باإلنترنــت. ويســتخدم أكثــر مــن 69٪ بقليــل شــبكة الـــ WiFi بأعلــى نســبة فــي فلســطين 81٪ ثــم 
 ،4G/3G فــإّن المزيــد منهــم يســتخدمون ،WiFi لبنــان 71٪. رغــم أّن أغلــب المعلميــن/ات فــي األردن يســتخدمون شــبكة الـــ
يــن للفلســطينّيين لفتــرة  وذلــك لســبَبين: األّول: لــم يســمح االحتــالل اإلســرائيلي فــي الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة المحتلَّ
ــا الخدمــة المتاحــة باهظــة الثمــن.  ــة )3G( وحالي ــب إدخــال تقني ــا )4G/3G( إذ يتطّل ــة باســتخدام هــذه التكنولوجي طويل

وتصّنــف الخدمــة فــي لبنــان واحــدة مــن أغلــى الخدمــات فــي العالــم بجــودة اّتصــال منخفضــة.

بنى تحتية ضعيفة

 من المعلمين/ات في لبنان وفلسطين يضطرون
 للتعامل مع انقطاع التّيار الكهربائي بين 3-12 ساعة

في اليوم

46%

   من المعلمين/ات يستخدمون شبكة
الـ WiFi في فلسطين

 

  من المعلمين/ات يستخدمون شبكة
الـ WiFi في لبنان

71%81%

13



يبــدو أّن المعلميــن/ات هــم األكثــر اســتخداًما للتكنولوجيــا المنخفضــة فــي التعّلــم عــن ُبعــد. وذكــر المعلميــن/ات عــدًدا مــن 
 WhatsApp  المنّصات التي يســتخدمونها للتواصل مع الطالب/ات واالســتفادة منها في التعليم. إذ يحل تطبيق واتســاب
ــز ــوفت تيم ــق زووم Zoom  ومايكروس ــه تطبي ــالث، يلي ــق الث ــي المناط ــتخداًما ف ــر اس ــات األكث ــي المنّص ــى ف ــة األول المرتب

Microsoft Times . رغــم أّن التلفــاز يتطّلــب تكنولوجيــا منخفضــة )مــن حيــث االّتصــال( وأّن الحكومــات قــد قّدمــت صفوًفــا 
مــن خــالل القنــوات المحلّيــة ، فقــد بــدا أّن المعلميــن/ات يمتنعــون عــن اســتخدامه كمصــدر للتعليــم.

النســب المئوّيــة ألنــواع التقنّيــات المســتخدمة مــن قبل المعلمين/ات فــي التعّلم عن ُبعد

ــي.  ــى التوال ــطين عل ــي األردن وفلس ــان و1.6٪ و 1.5٪ ف ــي لبن ــاز ف ــتخدمون التلف ــم يس ــن/ات أّنه ــن المعلمي ــط م ــر 8٪ فق ذك
ويطــرح االســتخدام الواســع لتطبيــق WhatsApp فــي هــذا االســتبيان ســؤاًلا حــول نتــاج التعّلــم. وقــد تواصــل المعلميــن/ات 
مــن خــالل تطبيــق WhatsApp مــع الطــالب/ات و االهالــي وأرســلوا مــواًدا تعليمّيــة مثل محتــوى الــدروس والواجبــات المنزلّية 
واألنشــطة المختلفــة. ومــع ذلــك، تغيــب المتابعــة فــي مــا يتعلق بنتائــج التعّلــم إذ ال يســتطيع المعلمين/ات جمــع المعلومات 
عــن طبيعــه و مســتوى تفاعــل الطــالب/ات مــع المــواد التــي يقــوم المعلمــون/ات بارســالها. وفــي مقابلــة مــع معّلمــة تعمل مع 

منّظمــة ســورّية غيــر حكومّيــة فــي لبنــان تديــر مــدارس غيــر رســمّية لالجئيــن الســورّيين، قالــت:

"علــى الرغــم مــن ان معظــم االهالــي يمتلكــون هواتــف محمولــة ذكيــة ، اال ان الكثيــر منهــم يفتقــد للمعرفــة أو المهــارات 
الالزمــة لدعــم أطفالهــم فــي جميــع المــواد المدرســّية. ان أولويــة العائــالت حاليــا و مــع صعوبــة الوضــع االقتصــادي العمــل و 
الحصــول علــى مدخــول لدعــم العائلــة وذلــك علــى حســاب قضــاء الوقــت اللــزم لدعــم تعليــم االطفــال فــي المنــزل، وهــي 

مهّمــة معّقــدة وخاصــة عنــد عــدم توفــر مــوارد وتوجيــه /دعــم محــدود مــن المدرســة أو الحكومــة أو أي منّظمــة أخــرى''.

التكنولوجيا المستخدمة في التعلم عن ُبعد
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عندمــا ُســئل المعلمــون/ات عــن خبرتهــم الســابقة فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم، ذكــرت غالبّيــة الذين شــملهم 
االســتبيان فــي األنــواع األربعــة مــن المــدارس )الرســمّية 50٪ والخاّصــة 67٪ واألونــروا 6٪ وغيــر النظاميــة 6٪( أّنهــم يمتلكــون 

إلــى حــد مــا خبــرة جّيــدة فــي اســتخدام التكنولوجيــا كمــا هــو موّضــح فــي الشــكل أدنــاه.

أشــار التركيــز علــى تطبيــق WhatsApp إلــى أّن المعلميــن/ات يســتخدمون منّصــات منخفضــة التقنّيــة والتفاعــل. ويعــود 
ذلــك إّمــا إلــى ضعــف االّتصــال وإمكانيــة الحصــول علــى اتصــال إنترنــت موثــوق بــه أو إلــى نقــص التدريــب المتــاح للمعلميــن/
ات الســتخدام منّصــات أكثــر تفاعلّيــة. وتدعــم البيانــات الــواردة فــي هــذا المســح هذيــن االحتماَليــن ألّن غالبيــة المعلميــن/ات 
ذكــروا أّنهــم لــم يتلّقــوا أّي دعــم او تدريــب مــن مدارســهم أومــن وزارة التربيــة والتعليــم. وهــذا موضــوع يتطّلــب المزيــد مــن 

البحث.

أظهــر المســح أّن الدعــم الفّنــي المقــّدم للمعلميــن/ات محــدود، إذ قــال أكثــر مــن نصــف )51٪( المعلميــن/ات فــي لبنــان إّنــه 
ترّتــب عليهــم أن يتعّلمــوا بأنفســهم وأن يقومــوا بأبحاثهــم وتدريباتهــم الخاّصــة حّتــى يتمّكنــوا مــن اإلنتقــال إلــى التعليــم 
عــن ُبعــد، مقارنــة بـــ 34٪ فــي األردن و 44٪ فــي فلســطين. وســعى ربــع المعلمــون/ات للحصــول علــى الدعــم مــن معلميــن/

ــي  ــن 17٪ ف ــل م ــة بأق ــي( مقارن ــى التوال ــان )27٪ و23٪ عل ــي األردن ولبن ــرى ف ــدارس أخ ــن م ــتهم أو م ــي مدرس ــن ف ات آخري
فلســطين. وقــد ذكــر 23٪ مــن جميــع المعلميــن/ات الذيــن شــملهم المســح أّنهــم تلقــوا الدعــم مــن وزارة التربّيــة والتعليــم 

فــي بالدهــم بأقــّل نســبة فــي لبنــان إذ بلغــت ٪4.

خبرة سابقة محدودة في استخدام التكنولوجيا

ذكروا أّنهم يستخدمون أجهزة آيباد
أو األجهزة اللوحّية الخاّصة بهم

 ذكروا أّنهم يستخدمون الهواتف
الذكّية الخاّصة بهم

 ذكروا أّنهم يمتلكون جهاز
كمبيوتر محمول

10% 80% 68%

 التكنولوجيا المســتخدمة

شــقيقتان تكمــالن دراســتهما مــن المنــزل مــن خــالل دروس التعّلــم اإللكترونــي 
التــي أنشــأتها اإلغاثــة الدولّيــة. المصــدر: اإلغاثــة الدولّيــة إيلــي غاردنــر ج



أفــاد المعلمــون/ات المشــاركون/ات فــي االســتبيان أّنهــم الحظــوا أّن طالبهــم/ن بــدأو يتســّربون. كمــا لوحــظ أّن أعلــى 
معــّدالت التســّرب هــي مــن المــدارس غيــر النظاميــة حيــث ذكــر 77٪ مــن المعلميــن/ات أّنهــم الحظــوا انخفــاض عــدد الطــالب/
ات المشــاركين. وبلغــت النســبة فــي المــدارس الخاّصــة 62٪، ثــّم تلتهــا المــدارس الرســمّية حيــث بلغــت النســبة 49٪. وتشــير 
البيانــات إلــى أّن أغلــب الطــالب/ات الذيــن تســّربوا هــم مــن الذكــور. وذكــر أكثــر مــن ثلثــي )70٪( المعلميــن/ات أنهــم شــهدوا 
أعــداًدا كبيــرة مــن الطــالب الذكــور يتســّربون، بينمــا أفــاد 53٪ منهــم إّن الطــالب/ات ذوي/ات االحتياجــات التعليمّيــة الخاّصــة 
يتســّربون أيًضــا. وبلــغ أعلــى عــدد تســّرب للتالميــذ الذكــور فــي فلســطين، بينمــا فــي لبنــان، كان العــد األكبرمــن الطــالب/ات 
المتســربين هــم مــن ذوي االحتياجــات التعليمّيــة الخاّصــة وذلــك وفًقــا للمعلميــن/ات. وتؤّكــد هــذه النتائــج االتجاهــات التــي 
تــّم تســليط الضــوء عليهــا فــي عــدد مــن النــدوات وورش العمــل اإللكترونّيــة مــع معلميــن/ات مــن الــدول الثــالث و الذيــن 
اوضحــوا أّن الوضــع االقتصــادي الصعــب يــؤّدي إلــى زيــادة عمالــة األطفــال خاصــة بيــن الذكــور منهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، ذكــر 
إختصاصّيــو التوعيــة أّن المنّصــات المختلفــة المســتخدمة للتعليــم عــن ُبعــد ليســت مناســبة وال تلّبــي حاجــات األطفــال ذوي 

االحتياجــات التعليمّيــة الخاّصــة مــا يــؤّدي إلــى تأّخــر تعلــم هــؤالء األطفــال أو تســّربهم.

تأثيــر الحصــول علــى التعليــم والتعّلــم عــن بعــد علــى جــودة العمليــة التعليميــة 

 من المتسّربين في لبنان هم الطالب/ات من
خلفّية اجتماعّية واقتصادّية صعبة

من المعلمين/ات أفادوا بخفض
في الرواتب

انخفاض جودة التعليم خالل الجائحة

45% 15%32%

جودة التعليم أثناء الجائحة 
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تقــّل األبحــاث والمناقشــات حــول تجربــة الطالــب/ات فــي التعلــم عــن ُبعــد. وتــّم تجاهــل الطــالب/ات إلــى حــد كبيــر 
ــم  ــودة تعّلمه ــى ج ــد عل ــن ُبع ــم ع ــر التعّل ــول تأثي ــة ح ــرات اإللكترونّي ــدوات والمؤتم ــل والن ــن ورش العم ــتبعادهم م واس
ــف  ــن مختل ــالب/ات م ــمل الط ــى ش ــتبيان إل ــذا االس ــالل ه ــن خ ــعينا م ــك س ــم. لذل ــى التعلي ــول عل ــى الحص ــم عل وقدرته
القطاعــات: التعليــم العــام والخــاص واألونــروا والتعليــم غيــر النظامــي لتحديــد بعــض االتجاهــات التــي ظهــرت خــالل فتــرة 
إغــالق المــدارس باإلضافــة إلــى التحديــات والفــرص المحتملــة. ويعكــس التفــاوت فــي اإلجابــات الــواردة مــن المواقــع الجغرافّيــة 

ــم. ــول للتعلي ــدرة للوص ــاوت للق ــة التف الثالث

عمــل  مركــز الدراســات اللبنانّيــة علــى نشــر رابــط هــذا االســتبيان اإللكترونــي علــى نطــاق واســع مــن خــالل منشــورات وســائل 
التواصــل االجتماعــي ورســائل البريــد اإللكترونــي لجهــات االّتصــال فــي مجــال التعليــم فــي البلــدان الثالثــة واالّتصــال المباشــر 
ــر  ــدارس غي ــي الم ــن ف ــال الالجئي ــع األطف ــاص م ــكل خ ــل بش ــي تعم ــة الت ــة والدولّي ــة المحلي ــر الحكومّي ــات غي ــع المنّظم م

النظامّيــة. وبالرغــم مــن هــذا الجهــد، بلغــت نســبة المشــاركين/ات الســورّيين 9,5٪ فقــط )مــن األردن ولبنــان(.

ــادة فهــم تأثيــر إغــالق المــدارس واإلنتقــال إلــى المســاحات  ــًدا مــن البحــث النوعــي والكّمــي المتعّمــق لزي يتطّلــب هــذا مزي
ــة لألطفــال المهّمشــين و الالجئيــن. ــة والتعليــم عــن ُبعــد خاّص اإللكترونّي

ــة للمــدارس )الخاّصــة والرســمّية  ــواع الثالث ــة فــي األن ــة الطــالب/ات الذيــن شــملهم االســتبيان مــن البلــدان الثالث ذكــر غالبّي
واألونــروا(، مــن دون شــمل المــدارس غيــر النظامّيــة نظــًرا لعــدم تلّقــي أّي إجابــات مــن تلــك المجموعــة، إّنهــم يتمّتعــون نوًعــا 
مــا باالّتصــال باإلنترنــت وهــذا متوّقــع ألّن هــذا االســتبيان يتطلــب االتصــال بشــبكة االلنترنــت. ومــا هــو مثيــر لالهتمــام لكــن 
ا باإلنترنــت، فــي حيــن  ليــس مفاجــئ، هــو أّن طــالب/ات المــدارس الخاّصــة ذكــروا أّنهــم يتمّتعمــون باّتصــال جّيــد أو جّيــد جــّدً
أشــار طــالب/ات األونــروا والمــدارس الرســمّية إلــى أّن االّتصــال يتــراوح بيــن الضعيــف والجّيــد. كمــا يظهــر الرســم البيانــي أدنــاه، 

ا. لــم يذكــر أي مــن طــالب/ات مــدارس األونــروا الذيــن شــاركوا فــي المســح أّنهــم يتمّتعــون باّتصــال قــوي جــّدً

آراء الطالب/ات في تجربتهم التعليمية خالل الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد-١٩

اعتمدوا بشكل عام على شبكة 
WIFI الـ

في لبنان                                             في األردن                                             في فلسطين

30%50% 40%

69%
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يرتبــط نقــص االّتصــال باإلنترنــت بنقــص فــي الخدمــات األساســّية مثــل الكهربــاء. فقــد أشــار الطــالب/ات في لبنان وفلســطين 
ــا لمــّدة  ــار الكهربائــي المتكــّرر الــذي يســتمر أحياًن )خاّصــة فــي قطــاع غــزة( إلــى أّنهــم يضطــرون للتعامــل مــع انقطــاع التّي

تصــل إلــى 12 ســاعة فــي اليــوم أو أكثــر. فكّلمــا طــال انقطــاع الكهربــاء، انخفضــت جــودة االّتصــال باإلنترنــت.

تشــّكل العالقــة بيــن انقطــاع الكهربــاء واالّتصــال باإلنترنــت مســألة مهّمــة يجــب تســليط الضــوء عليهــا باعتبارهــا مؤّشــًرا يجــب 
مراعاتــه عندمــا تخّطــط وزارات التربيــة والتعليــم والمنّظمــات غيــر الحكومّيــة األخــرى المحليــة و الدولّيــة لتوفير التعليــم عن ُبعد 
الــذي يعتمــد علــى االّتصــال وخاّصــة بالنســبة إلــى األطفــال مــن المناطــق المهّمشــة الذيــن يتأّثــرون ســلًبا فــي نقــص االّتصــال 

وضعــف البنــى التحتيــة أو عــدم توّفرهــا فــي كثيرمــن االحيــان.

أشــار معظــم الطــالب/ات فــي البلــدان الثالثــة عنــد ُســؤالهم عــن األجهــزة التــي يســتخدمونها او يمتلكونهــا فــي المنــزل فــي 
ــا )57٪( أو كمبيوتــر محمــول )45٪( أو كمبيوتــر شــخصي  عملّيــة التعليــم عبــر اإلنترنــت، إلــى أّنهــم إّمــا ال يمتلكــون جهــازًا لوحّيً

)63٪( أو يمتلكــون جهــازًا مشــترًكا فــي المنــزل: جهــاز لوحــي )13٪( أو كمبيوتــر محمــول )24٪(أو كمبيوتــر شــخصي )٪15(.
ــا بهــم  ــا خاّصً ومــع ذلــك، أشــارت الغالبّيــة العظمــى مــن الطــالب/ات الذيــن شــملهم االســتبيان إلــى أّنهــم يمتلكــون هاتًفــا ذكّيً

)67٪( مــا يفّســر االســتخدام المكّثــف لتطبيــق WhatsApp مــن قبــل المعلميــن/ات كوســيلة للتعليــم.

علــى الرغــم مــن انقطــاع االنترنيــت والكهربــاء، أشــار معظــم الطــالب/ات إلــى أّنهــم واصلــوا تعليمهــم. وبالنســبة للمعلميــن/
ــى المــواد  ات، اســتخدم الطــالب/ات بشــكل أساســي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر للمعلومــات وطريقــة للوصــول إل
  Facebookوموقــع WhatsApp التعليمّيــة والتواصــل مــع معلميهــم و معلماتهم. واســتخدموا بشــكل أساســي تطبيــق
باإلضافــة إلــى اعتمادهــم علــى دعــم االهالــي. ومــع ذلــك، ذكــر أقــّل مــن نصــف الطــالب/ات فــي األونــروا والمــدارس الخاصــة )٪46( 
أّن مدارســهم قــد طــّورت برامــج ومنصــات خاّصــة لمواصلــة التعليــم بينمــا أفــاد 27٪ مــن طــالب/ات فــي المــدارس الرســمّية أّن 
مدارســهم تمتلــك برامــج ومنّصــات تعليمّيــة خاّصــة. وتدعــم هــذه النتائــج المعلومــات الــواردة فــي ســياق هــذا التقريــر خاّصــة 
بالنســبة لمــدارس األونــروا حيــث تمتلــك الوكالــة تاريًخــا مــن برامــج التعليــم في حــاالت الطــوارئ وبالتالي فإّن مســتوى االســتعداد 
والخبــرة أعلــى مــن ذلــك فــي المــدارس الرســمّية ووزارة التربيــة والتعليــم. أّمــا المــدارس الخاصــة، باألخــّص تلــك التــي تســتهدف 

الربــح، فتمتلــك المــوارد المالّيــة لبنــاء مثــل هــذه البرامــج وتدريــب المعلميــن/ات علــى عكــس المــدارس الرســمّية.

  انقطاع التّيار الكهربائي في  الدول الثالث
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أّثــر توافــر البرامــج الخاّصــة التــي صّممتهــا المــدارس بشــكٍل إيجابي فــي إدراك الطــالب/ات لجــودة تعليمهم. وأشــار معظم طالب/
ا، بينمــا أفاد طــالب/ات األونــروا بأّنها  ات المــدارس الخاّصــة إلــى أّن جــودة التعليــم المقــّدم خــالل الجائحــة كانــت جّيــدة إلــى جّيــدة جّدً

ا. كانــت ال بــأس بهــا إلــى جّيــدة، وذكــر العــدد األكبــر مــن طــالب/ات المــدارس الرســمّية أّنها كانت ســّيئة أو ســّيئة جــّدً
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األثر النفسي واالجتماعي للحجر الصحي على الطالب/ات
 

تفــاوت أثــر عــدم الذهــاب إلــى المدرســة بيــن الطــالب /ات  وكذلــك الطــرق التــي يقضــون بهــا وقتهــم أثنــاء تواجدهــم فــي 
المنــزل. وأشــار معظــم الطــالب/ات الذيــن شــاركوا فــي االســتبيان فــي البلــدان الثالثــة إلــى أّن األثــر األكثــر ســلبّية كان الجانــب 

االجتماعــي مــن الحيــاة المدرســّية. واشــار معظمهــم أّنهــم يفتقــدون أصدقاءهــم ومعلميهم/معلماتهــم.

ــا عندمــا تقــوم وزارات التربيــة والتعليــم والتربوّيون/صانعــو السياســات وخبــراء تكنولوجيــا  يعتبــر هــذا المؤشــر مهّمً
ــاة المدرســّية  ــب االجتماعــي اساســيا فــي الحي ــر الجان ــه. يعتب ــت ومناصرت ــر اإلنترن التعليــم بتصميــم وســائل التعليــم عب
ــدى الطــالب/ات وجــزًءا ال يتجــّزأ مــن العمليــة التعليميــة. فقــد حرمهــم اإلغــالق التــام بســبب جائحــة كوفيــد-19 مــن هــذا  ل
الجانــب االجتماعــي. إذا تضّمــن التعليــم فــي المســتقبل المزيــد مــن التعليــم والتعّلــم عبــر اإلنترنــت، فكيــف ســيبدو الجانــب 

ــم؟ االجتماعــي للتعلي
وأخيــًرا تعّلمنــا أيًضــا مــن المالحظــات الميدانّيــة واالّتصــاالت مــع الطــالب/ات، أّن بعــض المــدارس نقلــت تقريًبــا برنامــج المدرســة 
بالكامــل عبــر اإلنترنــت، لذلــك تواجــد الطــالب/ات  فــي صفــوف زووم ألكثــر مــن 6 ســاعات مــا أّثــر كثيــًرا علــى قدرتهــم علــى 
ــة. ومــع ذلــك، اعُتمــدت هــذه الممارســة بشــكل أساســي مــن قبــل  ــة والعاطفّي ــة والعقلّي التعّلــم وعلــى ســالمتهم البدنّي
المــدارس الخاّصــة جزئًيــا لتبريــر الرســوم الدراســّية التــي فرضوهــا علــى االهالــي. ولــم يؤّثــر هــذا األمــر ســلًبا علــى المعلمين/ات 

بشــكل عــام فحســب، بــل أيًضــا علــى أولئــك اللذيــن لديهــم أطفــال فــي المنــزل.

 بدأوا القيام بأمور أخرى مثل
القراءة والطبخ

يشعرون بالملل       يالحظون انخفاض في أدائهم
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 أثر عدم الذهاب إلى المدرسة

20%

www.unicef.org 19-المصدر: التعليم ضمن االستجابة لكوفيد



آراء االهالي حول تجربة أبنائهم وبناتهم التعليمية خالل الحجر الصحي
 

أدلــى االهالــي بأجوبــة أقــّل إنتقــاًدا وأكثــر إيجابّيــًة مــن أجوبــة المعلميــن/ات و الطــالب/ات اللذيــن شــملهم االســتبيان. ولكــن 
علــى غــرار المعلميــن/ات و الطــالب/ات، أشــار بعــض االهالــي إلــى أّنهــم يواجهــون تحــّدي انقطــاع التّيــار الكهربائــي.

ــذه  ــابًقا، ه ــا س ــا ذكرن ــن كم ــتخدام الـــ WiFi. ولك ــت باس ــد باإلنترن ــال جّي ــون باّتص ــم يتمّتع ــى أّنه ــي إل ــب االهال ــار أغل أش
النتيجــة غيــر ممثلــة ألّن هــذا االســتبيان حصــل عبــر اإلنترنــت ممــا يعنــي ان المشــاركون/ات لديهــم اتصــال بشــبكة االنترنــت 

وتيــار كهربائــي. 

ذكــر االهالــي أّنهــم اســتخدموا تطبيــق WhatsApp كمنّصــة أساســّية فــي تعليــم أبنائهــم وبناتهــم فــي البلــدان الثالثــة. 
ومــع ذلــك، لوحــظ أّن منّصــة Zoom حظــت بشــعبّية شاســعة فــي لبنــان.
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أشــار االهالــي إلــى أّن جــودة التعليــم التــي تلّقاهــا أبناؤهــم و بناتهــم خــالل الجائحــة كانــت ال بــأس بهــا، بينمــا ذكــر أهالــي 
الطــالب/ات الذيــن يلتحقــون بالتعليــم غيــر النظامــي أّن الجــودة كانــت ســّيئة.

بالمقارنــة مــع الرســم البيانــي الــذي يقّيــم جــودة التعليــم قبــل الجائحــة أدنــاه، لوحــظ فــرق كبيــر بســبب كوفيــد-19 وضعــف 
جــودة التعلــم عــن ُبعــد.

ــم  ــودة التعلي ــى أّن ج ــة إل ــل الجائح ــة قب ــر النظامّي ــدارس غي ــم بالم ــم و بناته ــق أبنائه ــن يلتح ــي الذي ــم االهال ــار معظ أش
كانــت جّيــدة، مــا يشــّكل مؤشــًرا علــى تدهــور كبيــر فــي جــودة التعليــم لألطفــال األكثــر ضعًفــا، ال ســّيما األطفــال الســورّيين 
الالجئيــن الذيــن يلتحقــون بالمــدارس غيــر النظامّيــة فــي لبنــان واألردن. وأشــار أغلــب االهالــي إلــى أّن الجــودة كانــت جّيــدة فــي 

المــدارس الخاّصــة قبــل الجائحــة، إّلا أّنهــا تدهــورت خاللهــا. 

ــا حيــث أّنهــم اكتشــفوا أّن  ــن أثنــاء الجائجــة وإغــالق المــدارس إلــى تعليــم أبنائهــم منزلّيً وجــد االهالــي أنفســهم مضطّري
تعليــم أبنائهــم هــو المســؤولّية األساســّية. إذ يمكــن ربــط الجــودة المتدهــورة )وفًقــا لهــذا االســتبيان( بعامَليــن. أّوًلا، أشــار 
االهالــي إلــى أّنهــم يمتلكــون خبــرة محــدودة فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي حيــن اعتمــدت غالبّيــة المــدارس ووزارات التربيــة 
والتعليــم بشــكل كبيــر علــى التكنولوجيــا للتعليــم عــن ُبعــد خــالل فتــرة اإلغــالق، مــا يعنــي أّن االهالــي قــد واجهــوا تحّدًيــا 

كبيــًرا فــي هــذه الحالــة.
ثانًيــا، أشــار االهالــي إلــى أّنهــم ال يحصلــون علــى الدعــم الكافــي مــن وزارات التربيــة والتعليــم أو المنّظمــات غيــر الحكومّيــة 
المحليــة و الدولّيــة أو حتــى  المعلميــن/ات. كمــا أشــار بعضهــم إلــى أّنــه ترّتــب عليهــم القيــام بعملهــم وأبحاثهــم الخاّصــة 
حتــى يتمّكنــوا مــن دعــم أبنائهــم و بناتهــم، وهــو أمــر ال يســتطيع العديــد مــن االهالــي االلتــزام بــه بســبب مســؤولّياتهم 
ــرت كّل هــذه العوامــل ســلًبا علــى  ــع بالمعرفــة أو المهــارات الالزمــة. وقــد أّث األخــرى، مثــل العمــل وعــدد األبنــاء وعــدم التمّت

جــودة تعليــم األطفــال.
 .
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التوصيات

تســّلط نتائــج دراســتنا الســريعة الضــوَء علــى عــدد مــن العوامــل التــي قــد تؤّثــر فــي نــوع التدّخــالت التــي يمكــن تطويرهــا 
لتحســين جــودة التعليــم والتعّلــم عــن ُبعــد. ومــع ذلــك، يجــب تســليط الضــوء علــى المحــددات العديــدة لهــذه الدراســة، 
بــدًءا مــن حجــم العّينــة واألهــم مــن ذلــك حقيقــة أّنهــا أجريــت عبــر اإلنترنــت وبالتالــي جــرى اســتبعاد الفئــات الســّكانّية األكثــر 
ضعًفــا الذيــن ليــس لديهــم اّتصــال باإلنترنــت. لذلــك، تدعــو الحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث المتعّمــق فــي تأثيــر كوفيــد-19 

علــى تجربــة التعليــم لــدى األطفــال.

وضعنــا التوصيــات التاليــة وفًقــا لمــا ذكرنــا مــن قبــل عــن االســتناد إلــى نتائــج االســتبيان، فضــًلا عــن المناقشــات المختلفــة 
التــي دارت خــالل فتــرة الحظــر بيــن التربوّييــن وصانعــي السياســات. أّننــا ال نّدعــي أّن هــذه النتائــج حاســمة، لكّنهــا تســاعدنا 

فــي تحديــد االتجاهــات المقلقــة التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث.

توصيات لصانعي السياسات والقايادات المدرسية
 

  إجراء تقييم شامل لخبرات القيادات المدرسّية و المعلمين/ات و الطالب/ات و االهالي لرسم سياسات واستراتيجّيات 
   تستجيب لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

  وضع سياسات واستراتيجيات للتأّهب و التعافي.
  توفير التطوير المهني للتعّلم عن ُبعد والتعّلم عبر اإلنترنت للمعلمين/ات و القيادات المدرسية و الفرق اإلدارية.

  توفير الهواتف الذكّية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحّية على مستوى اإلدارة و المعلمين/ات و الطالب/ات.
  تعزيز الشراكات والتعاون بين التعليم الرسمي والخاص وغير النظامي من خالل إنشاء شبكات المدارس التي   

    تشمل المدارس الخاّصة والرسمّية واألونروا وغير النظامّية وجمعّيات االهل لتبادل الخبرات.
  الحاجة إلى إبرام اّتفاقّيات مع موردي اإلنترنت لتقديم امتيازات للمدارس.

ا للتعّلم    إيجاد وزارات التربية والتعليم حّلا لمشكلة الكهرباء لتحقيق هذا الحّق األساسي إذ أّنه يعّد شرطا أساسّيً
   عبر اإلنترنت. 

  وضع مبادئ توجيهّية واستراتيجّيات تتعّلق بالتقييمات التلخيصّية والتكوينّية.
  التعّلم من تجارب المؤّسسات األخرى مثل األونروا والدول األخرى التي عانت من أزمات/صراعات وكوارث طبيعية  

   وبالتالي طّورت أنظمة لتوفير التعليم في حاالت الطوارئ.
  ضمان إعمال الحّق في التعليم الجّيد وخاّصة لألطفال في المناطق المهّمشة من خالل توفير حلول بديلة ال تعتمد 

   على التكنولوجيا العالية أو على االّتصال باإلنترنت/الكهرباء والتكاليف العالية للمعّدات.
  إنشاء منّصات على اإلنترنت سهلة الوصول و االستخدام لمجموعة واسعة من القطاعات.

  دعم المعلمين/ات و الطالب/ات و االهالي للتعامل مع اإلغالق التام من الناحية التكنولوجّية والنفسّية.
  إشراك الطالب/ات في التقييم والتخطيط.

   توفير االجهزة اللوحّية والمحمولة للمعلمين وتغطية أّي تكلفة إضافّية قد يتحّملونها بسبب التعليم والتعّلم عن ُبعد.
  إنشاء منّصات عبر اإلنترنت مناسبة للقدرات و السياقات للتعليم عن ُبعد.

23



توصيات لألهالي 

   إنشاء شبكات لالهالي التي يمكن أن تدعمهم في التعليم المنزلي.
   توفير تعليمات سهلة لالهالي وخاصة اوالئك من خلفّيات اجتماعّية واقتصادّية مختلفة لدعمهم خالل فترات 

   التعليم المنزلي.
   المواظبة على التواصل المستمر مع الطالب/ات وإدارة المدرسة المبني على إرشادات واضحة وأساليب تعاونّية.

   المشاركة في الدورات التدريبّية المصّممة للمعلمين/ات مثل الدورات المفتوحة على االنترنت MOOCs إن أمكن.
   ضمان التوازن المناسب بين أهمّية التعليم األكاديمي والسالمة العاطفّية والبدنّية لألطفال.

   التأّكد من تكريس وقت للراحة لألطفال عندما يدرسون في المنزل.
   زيادة الوعي حول التنّمر والتنّمر اإللكتروني من قبل كّل من األطفال والبالغين.
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